Għaliex għandna bżonn
Suq Diġitali Uniku
315-il miljun

Suq Diġitali Uniku
jista’ joħloq sa EUR 415-il biljun

Ewropew
jużaw l-Internet

fi tkabbir addizzjonali, mijiet ta’ eluf
ta’ impjiegi ġodda, u soċjetà vibranti
bbażata fuq l-għarfien

kuljum

Iżda għad hemm ostakli biex dan il-potenzjal jiġi sfruttat...
4% (UE - transkonfinali)
54%
(Stati Uniti)

42% (Nazzjonali – 28 Stat Membru)

Is-Suq Diġitali llum
huwa magħmul minn
by national servizzi nazzjonali onlajn (42%)
u servizzi onlajn ibbażati fl-Istati Uniti (54%)
Is-servizzi onlajn transkonfinali tal-UE
jirrappreżentaw biss 4%

Digital Single
Market

IS-SOLUZZJONIJIET MEĦTIEĠA: IT-TLIET OQSMA TA’ PRIJORITA’
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Aċċess aħjar għall-konsumaturi u n-negozji
għall-prodotti u s-servizzi diġitali madwar l-Ewropa
Jiġi sfruttat il-potenzjal tal-kummerċ elettroniku
15 % tal-konsumaturi xtraw xi ħaġa onlajn minn pajjiżi oħra tal-UE, fl-2014,
filwaqt li 44 % għamlu l-istess lokalment
 Il-konsumaturi tal-UE jistgħu jiffrankaw EUR 11.7 biljun kull sena kieku jistgħu
jagħżlu minn medda sħiħa ta’ prodotti u servizzi tal-UE meta jixtru onlajn
7% biss tal-SMEs fl-UE jbigħu minn fruntiera għall-oħra
Negozji żgħar fuq l-internet li jixtiequ jbigħu f’pajjiż ieħor tal-UE qed jiffaċċjaw madwar EUR 9,000
fi spejjeż żejda għax ikollhom jadattaw għal-liġijiet nazzjonali
 Kieku l-istess regolamenti għall-kummerċ elettroniku kellhom jiġu applikati fl-Istati Membri talUE kollha, 57% tal-kumpaniji jew jibdew jew iżidu l-bejgħ onlajn tagħhom f’pajjiżi oħra tal-UE.

Spejjeż affordabbli ta’
kunsinna ta’ pakketti

L-indirizzar tal-blokok
ġeografiċi

Aktar minn 90% tax-xerrejja elettroniċi
huma tal-fehma li huwa importanti li l-prezz
tal-kunsinna jkun baxx u li jkun konvenjenti li
jirritornaw oġġett lura meta jixtru onlajn

Fi 52% tat-tentattivi kollha ta’
ordnijiet transkonfinali l-bejjiegħ ma jservix
lill-pajjiż tal-konsumatur

62% tal-kumpaniji li huma lesti li jbigħu
onlajn jgħidu li l-ispejjeż għolja ta’ kunsinna
jikkostitwixxu problema

 inqas klijenti,
inqas dħul
għall-kumpaniji

GEO
BLOCKED

Simplifikar tal-arranġamenti tal-VAT
Il-ħwienet online żgħar li jixtiequ jbiegħu f’pajjiż ieħor tal-UE jiffaċċjaw spejjeż ta’ konformità mal-VAT ta’
mill-inqas EUR 5,000 kull sena għal kull Stat Membru li jissupplixxu.

L-immodernizzar tad-drittijiet tal-awtur
1 minn kull 3 Ewropej huwa
interessat jara jew jisma’ kontenut
minn pajjiżu meta jkun barra
minn pajjiżu
1 minn kull 5 Ewropej
huwa interessat jara jew
jisma’ kontenut minn
pajjiżi oħra tal-UE

 Opportunità li ma
għandhiex tintilef: L-immaġni,
il-films jew il-mużika
u l-logħob huma l-aktar
attivitajiet onlajn popolari u
l-infiq diġitali fid-divertiment u
l-midja mistenni jkollu rati ta’
tkabbir b’żewġ ċifri (madwar
12%) għall-ħames snin li ġejjin
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L-iffurmar tal-aħjar ambjent biex in-netwerks
u s-servizzi diġitali jimxu ‘l quddiem
Regoli b’saħħithom dwar il-protezzjoni tad-dejta Ewropea
biex tingħata spinta lill-ekonomija diġitali
72% tal-utenti tal-internet fl-Ewropa għadhom jinkwetaw li huma qed jiġu mitluba
wisq dejta personali onlajn

L-introduzzjoni ta’ broadband b’veloċità għolja għal kulħadd
L-użu tal-broadband veloċi huwa baxx:
22.5% biss tal-abbonamenti huma
ta’ veloċità għolja (‘il fuq minn 30Mbps)
u l-Ewropa rat dewmien sinifikanti flintroduzzjoni tal-aħħar teknoloġija 4G
minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’
spektrum adattat
59%
15%
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Ir-riformi tal-ispektrum jistgħu
jnaqqsu l-prezzijiet tas-servizzi
tal-mowbajl u jistimulaw ilproduttività maż-żmien (stima ta’
żieda bejn 0.11% u 0.16% fl-UE
kollha fil-PGD matul 5 snin)

59% biss tal-Ewropej jistgħu
jaċċessaw il-4G, u dan jinżel
għal 15% fiż-żoni rurali.

Il-ħolqien ta’ Ekonomija u soċjetà
Diġitali Ewropea b’potenzjal ta’ tkabbir
Il-Big Data u l-cloud
Dejta diġitali maħżuna fil-cloud: 2013.
20% — 2020: 40 %
L-użu ta’ big data mill-aqwa 100 manifattur tal-UE jista’ jwassal għal
frankar b’valur ta’ EUR 425 biljun
Skont riċerki li saru, sal-2020, l-analitika tal-big data tista’ tagħti spinta addizzjonali ta’ 1.9%
lit-tkabbir ekonomiku tal-UE, li tammonta għal żieda fil-PGD ta’ EUR 206 biljun

Soċjetà elettronika inklużiva
Kważi nofs il-popolazzjoni tal-UE
(47%) m’għandhiex ħiliet diġitali
kif għandu jkun, meta fil-futur qrib
90% tal-impjiegi se jeħtieġu
ċertu livell ta’ ħiliet diġitali

Strateġija ta’ “diġitali
awtomatikament” fissettur pubbliku tista’
twassal għal madwar
EUR 10 biljun fi frankar annwali

